
   

 

Amsterdam, 10 december 2021 

 

Betreft: Stadswandeling Aardrijkskunde leerlingen 3E en 3M 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 3 en 4M, 
 
Voor het examenvak Aardrijkskunde gaan de leerlingen op  
vrijdag 17 december een wandeling maken door een aantal stadsdelen  
van Amsterdam. Ik zal samen met een onderwijsassistente deze wandeling begeleiden.  
Een aantal plekken bekijken we samen met de klas en op een aantal plekken zullen  
leerlingen zelf in groepjes de wijk in gaan. De leerlingen zullen tijdens de wandeling een  
aantal opdrachten moeten maken op hun telefoon.  
In de week erna zullen de leerlingen de kennis die zij opgedaan hebben, verwerken in een opdracht 
waar zij een PTA-cijfer voor krijgen.  
Deelname aan deze wandeling is dus verplicht. De NBA-leerlingen krijgen een vervangende opdracht 
omdat zij niet beschikbaar zijn tijdens de stadswandeling. 

We zullen om 12:30 vanuit school vertrekken. Sommige delen zullen we lopen en andere delen van 
de dag reizen we met het OV. Het is dus belangrijk dat de leerlingen in het bezit zijn van een geldige 
en opgeladen OV kaart en een mondkapje. Tijdens de wandeling hebben de leerlingen geen QR-code 
nodig, we zullen nergens naar binnen gaan waar dit gevraagd wordt. We eindigen de dag bij Centraal 
Station rond 17:00.  
Ik ga vanaf Centraal Station samen met de onderwijsassistent terug naar het Zuiderlicht. Leerlingen 
die vanaf school naar huis reizen kunnen met ons mee naar school, anderen kunnen op eigen 
gelegenheid naar huis.  

Wat verwacht ik van de leerlingen: 

- Om 12:30 sta je klaar voor de school. 
- Je hebt schoenen aan waar je een stuk mee kunt wandelen. 
- Je hebt een geldige en opgeladen OV kaart bij je. 
- Je hebt een mondkapje bij je die je gebruikt in de ruimtes waar dit verplicht is. 
- Je telefoon is opgeladen zodat je de opdrachten in de wijken kunt uitvoeren.  
- Je gebruikt je telefoon om de opdrachten te maken, niet om op social media te zitten. 
- Tijdens de wandeling houd je rekening met de buurt waarin je je bevindt.  
- Je hebt iets te eten en te drinken bij je voor tijdens de wandeling. 

Ik kijk erg uit naar deze dag en hopelijk jullie ook. Ergens in het midden van de wandeling zorg ik voor 
warme chocomel met slagroom! 
 
Mochten er vragen zijn dan ben ik bereikbaar via r.regelink@zuiderlicht.org 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robbert Regelink 
Docent aardrijkskunde 
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